
Protocol Protocol 
urineweginfectiesurineweginfecties

Interzorg Noord NederlandInterzorg Noord Nederland



Doel: tijdig signaleren en Doel: tijdig signaleren en 
behandelen van UWIbehandelen van UWI

2 ledig2 ledig

Deel voor verzorgingDeel voor verzorging
Deel voor artsDeel voor arts



Stap 1 PreventieStap 1 Preventie



 
Hygiëne aspectenHygiëne aspecten



 
IntakeIntake



 
Verzorgende aspectenVerzorgende aspecten



Stap 2 signalerenStap 2 signaleren



 
Klachten/symptomenKlachten/symptomen



Stap 3 Rapportage en OverlegStap 3 Rapportage en Overleg



 
Rapportage symptomen/klachten plus overleg Rapportage symptomen/klachten plus overleg 
specialist ouderengeneeskundespecialist ouderengeneeskunde



 
Uitvoeren van evt opdrachten van specialist Uitvoeren van evt opdrachten van specialist 
ouderengeneeskundeouderengeneeskunde



Stap 4 Beleid en UitvoeringStap 4 Beleid en Uitvoering



 
Uitvoering van beleidUitvoering van beleid



 
Observatie en rapportage Observatie en rapportage 



Deel : ArtsDeel : Arts

Stroomdiagram Stroomdiagram 



Voelt de patient zich ziek

Ja Nee

(A)specifieke UWI
symptomen

Ja Nee

Nitriettest

Positief Negatief

Kweek
Als UWI behandelen

Bredspectrum
Leuco's urine

Ja
Kweek

Als UWI behandelen
Breedspectrum

Nee
Andere diagnose

Nitriettest

Positief Negatief

Kweek
Als UWI behandelen

Breedspectrum
Leuco's urine

Ja
Kweek

Andere diagnose
overwegen

Nee
Andere diagnose

(A)specifieke UWI
symtomen

Ja Nee

Nitriettest

Positief Negatief

Leuco's urine

Ja
Behandelen als 

UWI

Nee
Andere ontstekings

oorzaken

Leuco's rine

Ja
Behandelen als 

UWI

Nee
Geen UWI

Andere diagnose

Geen verder
onderzoek

Stroomdiagram UWI



Directe gevoeligheidsbepalingDirecte gevoeligheidsbepaling



 
Al meer dan 10 jaar in gebruikAl meer dan 10 jaar in gebruik
Doel: Doel: 
--

 
bewaken en voorkomen van resistentie  bewaken en voorkomen van resistentie  

vorming.vorming.
--

 
relatief goedkope en snelle manier om het relatief goedkope en snelle manier om het 

juiste antibioticum aan cliënt voor te schrijven juiste antibioticum aan cliënt voor te schrijven 



Directe gevoeligheidsbepalingDirecte gevoeligheidsbepaling



 
Inzetten en aflezen gestandaardiseerdInzetten en aflezen gestandaardiseerd



 
Uitgevoerd door DAUitgevoerd door DA



 
Agar plaat, dun laagje urine mbv wattenstokje Agar plaat, dun laagje urine mbv wattenstokje 
uitstrijken.uitstrijken.



 
mbv dispenser worden diverse anti microbiële mbv dispenser worden diverse anti microbiële 
middelen op plaat gelegdmiddelen op plaat gelegd



 
Incubator (37 graden), 24 uurIncubator (37 graden), 24 uur



 
Aflezen remmingszones (S, I, R)  Aflezen remmingszones (S, I, R)  



Directe gevoeligheidsbepalingDirecte gevoeligheidsbepaling



 
AmoxicillineAmoxicilline



 
Amoxicilline/ClavulaanzuurAmoxicilline/Clavulaanzuur



 
CiproxinCiproxin



 
FuradantoineFuradantoine



 
TrimethoprimTrimethoprim



Nadelen directe gevoeligheids Nadelen directe gevoeligheids 
bepalingbepaling



 
Geen inzicht in het aantal kolonievormende Geen inzicht in het aantal kolonievormende 
bacteriënbacteriën



 
Geen identificatieGeen identificatie



 
Max 2 stammen uit te lezenMax 2 stammen uit te lezen



UrinekweekUrinekweek



 
Ter identificatie van bacterie bij recidiverende Ter identificatie van bacterie bij recidiverende 
UWIUWI



 
Bij resistentie van directe gevoeligheids Bij resistentie van directe gevoeligheids 
bepalingbepaling
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